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BESCHOUWING
ELINE VERE EN DE STILLE KRACHTBOEKEN

Dekracht van
Couperus

Vanavondgaat ElineVere inpremière, vorige
weekbracht Ivo vanHove zijn versie van
De stille kracht.Waarom is hetwerk van

Louis Couperusnog altijd actueel?Waarom
spreekt het nog zo tot de verbeelding?
Schrijfster enCouperusliefhebber
ManonUphoff zoekt het antwoord.

J
a, ik las zeandersdit keer,Couperus’Eline
VereenDestille kracht. Ineens leekhetalle-
maal vertrouwder, aanraakbaar,dichtbij.
ElineVeresdof stemmendewanenen fanta-
sieën.Deverknopingvankolonialearrogan-

tie enplichtsbesef bijOttovanOudijck inDe stille
kracht, Couperus’ invloedrijke romanoverhetko-
loniale verleden inNederlands-Indië. Ikherlas ze
omdatbeideboekennuhuntheatervertolkingbe-
leven.
Moeilijk te zeggenwatmeerbeklijftnaonder-

dompeling inbeideboeken.
DevolmaakteblindheidvandeNederlandse re-

sident te Javavoorde rot inzijneigen familie?Zijn
vrouwLeoniebedriegthemmetzijnzoonenhaar
stiefzoon, Theo. Zijndochtermoetniets vanhem
hebben.Of zijnonbegripvoordeomvangvande
vernederingendiehij, alsman ‘vanonverdachte
beginselen, vanapriori vastgestelde logiek: onver-
anderbaar inbesluitneming’ toebrengtaanzijn
omgeving?Demandienietbuigtalsdeoudeen
eerbiedwaardigemoedervande (inlandse) regent,
deRaden-AjoePangéran, zichvoorzijnvoetenop
degrondwerpt.Haargrijzeharen losknoopt, zijn
blankeheersersvoet inhaarnekplantenhem
smeektomhaar tweedezoon, regenten telguit
eenoudennobelgeslacht,niet vanwegediens
drankgebruikendobbelspel teontslaan. Zekan
smekenwatzewil.Medelijdenmethaarvoelthij
wel. Toegevendoethijniet. Indeperiodedaarna
wordenVanOudijckenzijnechtgenotegetroffen
doordegoena-goena, ‘de stillekracht’.

De romanverscheen in 1889en
werddoorCouperuszelf omschre-
venals eenboekdatvooraldege-
heimzinnigevijandschapvan ‘Ja-
vaanschengrondensfeerenziel, te-
gendenNederlandschenveroveraar’
omvat. Ikbegreepnumeervandera-
zernij endeafgrondvanschande,
volgendopeenongepastevernede-
ring. Zoals ikookmeerbegreepvan
degrijzemelancholie vandeoude

weduwe,mevrouwVanRaat,die er in
alhaargrauwemoederlijkheidniet
in slaagtElineVere,hetHaagsche-
meisje-van-stand, tebevrijdenuitde
maalstroomvanhaarvreselijkege-
dachten.
CouperusvoeldezichaanEline

Vereverwant.Nadathij eerderwas
weggezetals ‘precieusenpretentieus
poëetje’ toonthij zich ineenbrief

aanLodewijkvanDeysselontroerdoverde loftui-
tingendiehemnadeverschijning tendeel vielen.
‘Hetwasalsof ik troostendeklankenuit eenvrien-
denmondhoorde (…).WantEline is inmijn leven
veelgeweest endikwijlsben ikhaarzelvegeweest
enwarenwij een.’
Ja, ik lasmetminderafstand.Huiverde, rilde,

lachteenplengde ‘tragies’ een traanomandere
dingenditkeer.Wasgegrependooranderegebeur-
tenissen.Omonsheengaanookmensenverloren.
Omonsheenwordenookmensenvernietigdof
weggedrukt ineenschimmigniet-bestaan.Coupe-
rus roept inElineVereniet alleenhaarkleine,ba-
nale fantasietjesop,maarookdewaanvanhaar
zelfopgelegdedoem.Netalsdezichuitbreidende
machteloosheid indekringvanmensenrondom
haar. Ensteedswilde ikhaar,dewegkwijnende
jongevrouw,die inmijngeheugen is versmolten
metdieanderegestaltesuithet schimmenrijkvan
tragischeheldinnen (AnnaKarenina,MadameBo-
vary)naarbuitenduwen,de frisse lucht in.
Vanuit eenpsychiatrischperspectief werddes-

tijdsgestelddatElineVere lijdt aaneenklinische
depressie eneengemengdepersoonlijkheids-
stoornis.Het zal.Maarwatheb jeaaneendiagnose
als eenschrijverdehelemensvoor jeontvouwt? Ja,
ja,narcistischepersoonlijkheid. Ja, ja, volmaakt
product vanhaarmilieu.Wieniet, zou jewillen
zeggen.
Toch laathetboekElineVerezich,ondanksElines

droevigeindevaneendooddooruitputting,uit-
hongeringen teveelmorfine,niet lezenals louter
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noodlotsroman.Daarvoorwordt zij
omringddoor teveel levendigemen-
sen,wijdtCouperus teveelhoofd-
stukkenaandeheelwatminder
noodlottigverlopende levensvanan-
deren.WatElineniet lukt: zichuitde
martelendecirkelgangvanhaarei-
gengedachtenbevrijden.

Ja, ik las andersdit keer. BijCoupe-
rus, zoalsBasHeijne schreef inhet
prachtigeessayAngst enSchoonheid, is
de inzet altijdeendieperbewustzijn.
Eenuitnodigingombeter te zien.Het
voelbaarenvatbaarmakenvanambi-
valenties.

Natuurlijkwaser inDestille kracht
(1900)de sirih-scène,waarindeover-
speligeLeonienaakt, besmeurd,be-
spatmet talloze rodedroppen,be-
spuugduitonzichtbare tovermond-
jes, krijsendhetbadhuis verlaat. Een
scènedie tochalonuitwisbaar in
mijngeheugenstondgegrift van-
wegede televisiebewerkinguit 1974,
metPleuniTouw– ikwas toen 12.

Bijherlezingvaltophoegepassio-
neerdCouperushaarbeschrijft.De
scènewaarinzedoorhaarmanwordt
betraptmethaarminnaarAddy, te-
vens liefje vanhaar stiefdochter
Doddy, endithele compromitte-
rende ‘tableauvivant’weetomtebui-

gen tot eenzogenaamdhuwelijks-
aanzoekaandiezelfdeDoddy, is er
eenwaarin je theaterliefhebberCou-
perusopdeachtergrondhoort ap-
plaudisserenvanwegehetmeester-
lijke spel, demeesterlijkeoverwin-
ning. Inhetheleboekblijftdevrouw
vanderesident loom, lustvol, tevre-
den,opzichzelf betrokken. En inveel
passagesglinstertookbewondering
doorvoorhaar soevereiniteit.

Maarnudrongookdatanderepaar
zichop. EvaEldersmaenVanHelde-
ren,behorendtotde intiemekring
rondderesident. Vergeefs stelt Eva
zich inhet regenseizoen teweer tegen
deaanvallenvanderegen. Ziet zehoe
alleswatdewesterlingheeftwillen
overbrengen, transporteren, vesti-
gen,heelhet levenvanHollandsezin-
delijkheidenbeheerstheid inhuizen

met strengzuilenwerk,heelhet
moeizaamopgebouwdecho-bestaan
vanruisende japonnen,kristallen
glazenenartistiekmondain-leven
wordtafgekloven, aangetast, bedekt
met schimmel, opgevreten. ‘Een
waasmist vanvocht,uit aardeenbla-
deren, sloegaanopdemuren, scheen
tezwetenuitdemeubels (…)ver-
weerde tot schimmelgroenalde
blankheiddergekalktepilarenen
bloemepotten’.

‘Wij zijn idioothier,wijWesterlin-
gen indit land’, reageertgoede
vriendVanHelderen,denaarEuropa
verlangendezoonvanEuropeanen
dienooituitNederlands-Indië isweg-
geweest, endiehaarvergissingdoor-
ziet. ‘Waarombrengenwehiergeheel
denasleepvanonzedurebeschaving,
diehethier tochnietuithoudt?
Waaromwonenwijhierniet ineen
frisbamboehuisje (…)?’

OokVanOudijck trekt zichna lang
verzet tegendestillekracht, tegen
stenendienaarbinnenvliegen, kla-
gendestemmetjes envreemdegelui-
den, terug.Geeft zich ‘gewonnen’.
Gescheidenvanzijn tweedevrouw
Leonie, vervreemdvanzijnkinderen,
vindenwehemaanheteind inzo’n
huisje,nietongelukkig, ver vanzijn

ambtswoningenvervanzijnwens
ommetvanzelfsprekenderechtvaar-
digheid teheersen.

Ja, opdeeenof anderemanier
maaktCouperushetallemaal zicht-
baar:devrees,deangst, debotsingen
misverstandentussenculturen.
De stille kracht isnietCouperus’pam-
flet tegenhetkolonialisme,niet lou-
ter eenromanoverdeverhoudingen
tussenheerserenoverheersten,het is
ookeenduivelsknappsychologisch
portret vanverwendezonen, inde
steekgelatenbastaards, afgewezen
kinderen, vanveranderdeverhoudin-
gen tussenvolkerenenculturen,
man-vrouwrelaties, volmachtenon-
macht, envandoorwoekerend,be-
dekt racisme, van lust, verlangen,
angst (voorwraak), vanverveling,
luiheid, arbeidzaamheid.

Eline Vere door het Hummelinck
Stuurman Theater (regie en bewer-
king Ger Thijs), première vanavond,
Koninklijke Schouwburg Den Haag.
De stille kracht door Toneelgroep
Amsterdam, regie Ivo van Hove, be-
werking Peter van Kraaij en Eric de
Vroedt. Nederlandse première 1 ok-
tober, Stadsschouwburg Amster-
dam.
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